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Samenvatting 

Constantijn Huygens is één van de beroemdste hovelingen uit de Hollandse Gouden Eeuw. 

Hij is bekend als secretaris van Frederik Hendrik en Willem II, als dichter van een groot 

oeuvre, als schrijver van autobiografische teksten en als vader van een gezin van vier zonen en 

een dochter. Tussen 1629 en 1631 schreef Huygens de eerste van de twee autobiografieën die 

hij in zijn leven zou voltooien. In deze tekst besteedde hij onder andere uitgebreid aandacht 

aan de op dat moment nog jonge schilders Rembrandt en Lievens. Deze passage is uniek, het is 

een van de eerste teksten over deze schilders en de manier waarop Huygens hun stijl 

omschrijft, toont zijn kunstkennerschap. In Huygens’ correspondentie bevinden zich verder 

vele brieven van kunstenaars van wie Rembrandt er een is. Ook zijn er diverse typen teksten 

die laten zien dat Huygens betrokken was bij de decoratie van de Oranjezaal in Huis ten 

Bosch. Op basis van deze bronnen is Huygens bekend geworden als kunstkenner. 

 Deze dissertatie behandelt de vraag naar de betekenis en functie van bronnen zoals 

Huygens’ autobiografie Mijn jeugd, de brieven van Rembrandt en de teksten over de 

Oranjezaal als deze kritisch worden geanalyseerd én als ze worden bestudeerd binnen het 

geheel van zijn uitingen over de kunst. Onderzoek naar Huygens en de kunst is voornamelijk 

gedaan vanuit kunsthistorisch perspectief en er wordt van een betrekkelijk selectief aantal 

bronnen gebruikt gemaakt. Het doel van dit proefschrift is na te gaan wat de genoemde 

belangrijke en bekende teksten over kunst in Huygens’ oeuvre betekenen in de biografische 

context van zijn veelzijdige leven. De centrale vragen zijn: Hoe kunnen Huygens’ gedichten 

over de kunst worden gekarakteriseerd, en hoe hebben ze gefunctioneerd? Bezat Huygens een 

eigen kunstcollectie, en zo ja, hoe zag die er dan uit? Waaruit bestonden Huygens’ taken waar 

het het artistieke beleid van de stadhouders Frederik Hendrik en Willem II betrof? En, ten 

slotte, hoe moet de passage over de schilderkunst in Huygens’ jeugdautobiografie worden 

gelezen? 

In dit proefschrift staan de primaire, zeventiende-eeuwse bronnen centraal. Startpunt 

van het onderzoek was het zorgvuldig doornemen van Huygens’ complete schriftelijke 

nalatenschap: zijn overgeleverde correspondentie, zijn poëzie en zijn egodocumenten. Een 

telkens terugkerend element in dit onderzoek is de vraag naar de functie van teksten. 

Waarvoor gebruikte Huygens bepaalde gedichten, wat was de ontstaanscontext van zijn 

poëzie? Hoe functioneerde een lijst met namen van schilders, kan uit een brief worden afgeleid 

wie er bepalend was voor de besluitvoering? Hoe functioneerde Huygens’ autobiografie over 

zijn jeugd, waarin hij zich zo vakkundig over Rembrandt uitliet? 

 

Om de bekende teksten van Huygens over de kunst in perspectief te kunnen plaatsen wordt in 

hoofdstuk 1 een beeld geschetst van de complete verzameling gedichten van zijn hand waarin 
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de schilderkunst ter sprake komt. Het gaat om gedichten van diverse aard. Het betreft poëzie 

waarin de schilderkunst als thema centraal staat, zoals epigrammen over schilders en hun 

werk. Huygens schreef verder ruim 150 portretgedichten, naast een tiental beeldgedichten, 

gedichten over een ander kunstwerk dan een portret. Portretgedichten vormen veruit de 

grootste subverzameling waar het verwijzingen naar de kunst betreft. In Huygens’ oeuvre 

bevinden zich ook tientallen gelegenheidsgedichten die zowel in persoonlijke als in zakelijke 

context functioneerden. In deze gedichten wordt de schilderkunst aangehaald ter 

ondersteuning van een betoog dat inhoudelijk een ander onderwerp heeft.  

In 1656 schreef Huygens een aantal gedichten waarin de schilderkunst centraal stond. 

Hij publiceerde ze in de Korenbloemen (1658) in de sectie ‘Snel-dicht’. Sneldichten worden 

ook wel epigrammen of puntdichten genoemd. Het gaat om poëzie die is ontstaan uit een 

pointe, een vondst, die vaak literair is en niet per definitie iets met het onderwerp van het 

gedicht te maken heeft. Een voorbeeld hiervan is het gedicht ‘Schilderijen’ dat bestaat uit twee 

epigrammen. Bestudering van de autograaf toont de zogenaamde vondst; in de marge schreef 

Huygens de woorden ‘malen schilderen’ die hij wegstreepte nadat het gedicht was voltooid. In 

deze gedichten wordt gespeeld met de meervoudige betekenis van het begrip ‘malen’ wat niet 

alleen schilderen, maar destijds ook ‘overdenken’ en ‘mijmeren’ betekende. Huygens’ 

gedichten waarin de schilderkunst centraal staat, karakteriseren zich door literair vernuft. 

Daarnaast bevatten ze vaak een morele boodschap.  

Van de portretgedichten van Huygens’ hand is het merendeel geschreven in het Latijn. 

Daarnaast schreef hij gedichten naar aanleiding van portretten in het Frans en in het 

Nederlands. Inhoudelijk voegen deze portretgedichten zich naar de algemene parameters voor 

vroegmoderne portretgedichten: het onderwerp is bovenal topisch. Literaire gemeenplaatsen 

worden gebruikt om de afgebeelde te bezingen – niet zozeer om het kunstwerk te beschouwen 

– en Huygens speelt ook hier een epigrammatisch woordspel om zich als erudiet dichter te 

presenteren. Hetzelfde geldt voor de gedichten die Huygens schreef op andere afbeeldingen 

dan portretten. In nagenoeg geen van deze gedichten is een kunstkritische toon te bespeuren; 

literair vernuft voert ook hier de boventoon.  

Huygens’ gedichten over de kunst kenmerken zich door hun sociale pragmatiek. Zo 

speelde het uitwisselen van cadeaus een belangrijke rol in de kringen waarin Huygens zich 

bevond. En elke gift vraagt, volgens de regels van de reciprociteit, om een wedergift. Hier was 

poëzie een belangrijk instrument. En wanneer geschenken betrekking hadden op de kunst, 

schreef Huygens gedichten waarin de kunst werd aangehaald. Verder schreef Huygens 

funeraire gedichten waarin de schilderkunst ter sprake komt. Het betreft gedichten over 

kunstenaars die hij persoonlijk kende, zoals Van Mierevelt, Van Campen en Netscher. Voor al 

deze gedichten geldt dat het kunstwerk ondergeschikt is aan het doel van het gedicht: dank 

uitspreken of rouw verwoorden. 
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In professionele context gebruikte Huygens de poëzie om, zoals hij zelf in zijn tweede 

autobiografie verwoordde, deuren te openen voor ‘veilige, goede en snelle onderhandelingen’. 

De schilderkunst is onderwerp van de gedichten die hij schreef wanneer het hem bekend was 

dat de beoogde gesprekspartner daarin geïnteresseerd was. Zo haalde hij tijdens de 

ambassadereis naar Frankrijk in de jaren 1660 het contact aan met de familie Loménie, graven 

van Brienne. In deze jaren wist Huygens, mede door het contact dat Christiaan onderhield 

met deze familie, van hun liefde voor de schilderkunst. Met brieven en gedichten prees 

Huygens hun kunstcollectie. Dat hier sociale pragmatiek de hoofdrol speelde, blijkt uit het feit 

dat de vermeende vriendschap afliep op het moment dat Huygens erachter kwam dat de 

Franse hovelingen Huygens niet konden helpen in het bereiken van zijn diplomatieke doel.  

De poëzie was Huygens’ belangrijkste netwerkinstrument, hij gebruikte gedichten om 

zichzelf in hofkringen te profileren. Dit geldt in ieder geval voor veel van de gedichten waarin 

de kunst ter sprake komt. Het blijkt uit de gedichten die hij uitwisselde met belangrijke 

relaties, maar ook uit de publicatie ervan in bundels als de Korenbloemen en de Momenta 

Desultoria waarin veel gedichten over kunst zijn opgenomen. Nadat Huygens terug was 

gekeerd van de genoemde Franse reis maakte hij een opzet voor de niet gepubliceerde 

gedichtenbundel met de titel Parerga Peregrina. Voor Huygens leende de poëzie zich bij 

uitstek voor intellectuele zelfrepresentatie. Uit zijn gedichten over kunst kan daarom niet zijn 

persoonlijke smaak worden afgeleid en evenmin moeten ze worden gelezen als reflectie op de 

contemporaine schilderkunst. 

 

Om na te gaan of Huygens’ bekende teksten over de kunst een aanwijzing zijn dat hij ook 

kunstverzamelaar was, staat in hoofdstuk 2 de vraag naar zijn kunstbezit centraal. Omdat er 

geen inventaris of verkoopcatalogus is overgeleverd uit Huygens’ sterfjaar, wordt in 

wetenschappelijke publicaties over Huygens’ vermeende kunstcollectie vaak uitgegaan van 

achttiende- en negentiende-eeuwse catalogi van nazaten van Huygens. In dit hoofdstuk staan 

echter de zeventiende-eeuwse bronnen centraal. Aan de hand van materiaal uit Huygens’ 

schriftelijke nalatenschap – de brieven, gedichten, autobiografieën, het dagboek en diverse 

documenten uit het (gedeeltelijk overgeleverde) familiearchief – wordt een beeld geschetst van 

zijn collectie. 

Gedurende de jaren dat Huygens als secretaris voor de stadhouders Frederik Hendrik 

en Willem II werkte, kocht hij enkele schilderijen. Voorbeelden zijn het dubbelportret van 

Frederik Hendrik en Amalia van Solms dat Huygens bij Van Honthorst bestelde, en een 

landschap waartoe hij Vroom opdracht gaf. Waarschijnlijk betreft dit het Rivierlandschap met 

antieke graftombe dat zich tegenwoordig in het Frans Halsmuseum bevindt. In Huygens’ 

collectie waren in deze jaren verder familieportretten te zien die hij van zijn ouders had geërfd 

net als portretten die hij van zichzelf en van zijn gezinsleden liet maken. Naast kopen en erven 
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kreeg Huygens in deze jaren ook schilderijen als geschenk aangeboden. Rembrandt 

bijvoorbeeld bood hem waarschijnlijk zijn De blindmaking van Simson aan. Het is discutabel 

of Huygens het schilderij heeft aangenomen. Wel zeker is dat Huygens werk van Pieter 

Saenredam bezat, net als schilderijen van Laurens Craen en Daniël Seghers.  

In de jaren na 1650 besteedde Huygens aanzienlijk meer tijd en geld aan het uitbreiden 

van zijn collectie. Hij kocht tronies bij kunsthandelaar Musson en portretten uit het oud-

adellijke geslacht Van Egmond. Naar aanleiding van zijn bezoek aan de woonplaats van 

Petrarca bestelde hij portretten van Petrarca en Laura en hij trok ook zijn beurs voor een 

portret van de zestiende-eeuwse Latijnse dichter Janus Secundus wiens werk altijd een 

voorbeeld voor hem was geweest. Huygens kreeg ook schilderijen. Zo schonk Henri Louise de 

Loménie hem een kopie van zijn portret van Erasmus door Holbein de Jongere en Huygens 

ontving na zijn verblijf aan het Franse hof een portret van Lodewijk XIV. Ook interesseerde 

Huygens zich in deze jaren voor werk van vrouwelijke schilders zoals prinses Louise 

Hollandina van de Palts en Jeanne van Aerssen. Hij breidde zijn portrettenverzameling uit met 

portretten van onder andere Béatrix de Cusance en Christina van Zweden. 

Uit dit onderzoek komt Huygens naar voren als een verzamelaar van portretten. 

Huygens liet portretten maken van zichzelf en van zijn familie, verzamelde portretten van 

vrienden, collega’s en belangrijke nationale en internationale relaties. Mogelijk zag hij het 

verzamelen van portretten als een middel om de status van zijn familie te verhogen. Wat 

betreft kunst die Huygens van schilders cadeau kreeg, is het opvallend dat het voornamelijk 

schilders waren die niet in opdracht van het hof hebben gewerkt, van wie ook feitelijk werk in 

de inventarissen van zijn nazaten voorkomt. Mogelijk was Huygens als hoveling niet in de 

positie om in zijn eigen huis kunst te tonen van schilders die door Frederik Hendrik met een 

opdracht werden begiftigd. Dit kan ook verklaren waarom Huygens relatief weinig kunst 

kocht in de jaren tot 1650. Mogelijk wilde hij zijn patroon niet naar de kroon steken. Er is 

slechts één schilderij dat geen portret is en waarvan met zekerheid kan worden gezegd dat 

Huygens het zelf kocht: het landschap door Vroom. 

 

In hoofdstuk 3 staat de rol van de kunst binnen Huygens’ ambtelijke carrière centraal. Zijn 

bekende bronnen over de kunst, zoals de brieven van Rembrandt en de stukken rondom de 

Oranjezaal, worden hier geanalyseerd in de context van zijn functie als secretaris. Frederik 

Hendrik en Amalia van Solms bouwden en verbouwden meer dan hun voorgangers kastelen 

en zetten ook het decoreren van hun paleizen in om een vorstelijke status uit te stralen. 

Huygens verzorgde, als secretaris van de stadhouder, diens correspondentie en dus ook die 

met kunstenaars. In verschillende andere schriftelijke bronnen rondom deze kastelen en hun 

decoratie, komt verder zijn naam voor. De brieven die Huygens aan Amalia schreef over de 

bezigheden van haar echtgenoot, zijn een belangrijke bron. In dit hoofdstuk zal het beeld van 
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Huygens’ als invloedrijk hoveling waar het de artistieke aankopen van de stadhouder betrof, 

worden genuanceerd. Eerst wordt Huygens’ aandeel aan het artistiek beleid van de stadhouder 

geanalyseerd vanuit de bronnen rondom deze paleizen. Daarna wordt bestudeerd hoe 

Huygens’ functie werd gezien door kunstenaars.  

 In de documenten rondom de decoratie van Paleis ter Nieuburg, Kasteel Buren en 

Huis Honselaarsdijk komt Huygens naar voren als degene die verantwoordelijk was voor de 

praktische kanten van de in opdracht van de stadhouder te maken kunst. De communicatie 

was hiervan veruit de belangrijkste. Voor de portretgalerij in Ter Nieuburg correspondeerde 

hij met buitenlandse contactpersonen. De documenten over de decoratie van Kasteel Buren 

tonen Huygens als tussenpersoon. Zo stuurde Pieter Post een verslag van zijn bezoek aan de 

schilders die een opdracht hadden gekregen aan Laurens Buysero (griffier van de Prins) in 

Den Haag, die vervolgens de stukken doorstuurde aan Huygens die zich in het kamp van 

Frederik Hendrik bevond. Wat betreft Huis Honselaarsdijk is Huygens’ handtekening, en die 

van Jacob van Campen, te vinden op een aanbesteding voor de decoratie van een fronton. Uit 

Huygens’ bemoeienis bij een opdracht van het hof aan de schilder Gonzales Coques blijkt zijn 

kunstkennerschap, niet zozeer invloed op stadhouderlijke aankopen.  

 Huygens’ naam komt het vaakst voor in de documenten rondom de Oranjezaal in 

Huis ten Bosch. Voor de zaal die Amalia liet decoreren ter nagedachtenis aan haar overleden 

echtgenoot, ontvingen verschillende Noord- en Zuid-Nederlandse schilders opdrachten. Het 

analyseren van de verschillende typen documenten in de context van de bespreking van de 

taakverdeling bij de decoratie van de andere paleizen, toont dat Post, maar vooral Van 

Campen een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het beeldprogramma. Net als voor 

de andere paleizen betrof Huygens’ functie de coördinatie van de activiteiten, het 

corresponderen met de Zuid-Nederlandse schilders en het communiceren met Amalia, Van 

Campen en Post. Amalia was zelf nauw betrokken bij de decoratie van de Oranjezaal en 

waarschijnlijk was Van Campen verantwoordelijk voor het weergeven van het als epos 

opgezette schilderijenensemble over het leven van Frederik Hendrik.  

De bestudering van de manier waarop schilders Huygens’ zagen, onderstreept het 

beeld van hem als secretaris voor wie het coördineren van artistieke opdrachten van de Prins 

één van de vele taken was. Hoewel velen hem aanschreven met de vraag om een opdracht van 

het stadhouderlijk hof, blijkt dat slechts de schilders die ook via andere hovelingen onder 

Huygens’ aandacht werden gebracht, opdrachten ontvingen. Dat Huygens zich actief voor 

schilders inzette en dat zijn persoonlijke smaak daarbij een rol speelde, kan niet worden 

aangetoond. Uit Huygens’ correspondentie over de opdrachten van Frederik Hendrik aan 

schilders als Rubens, De Verwer en Willeboirts Bosschaert blijkt dat de stadhouder zelf precies 

wist wat hij wilde. In deze context toont de combinatie van gegevens uit de zeven brieven van 
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Rembrandt aan Huygens en de opmerkingen over deze schilder in zijn autobiografie dat de 

secretaris nauw met de stadhouder samenwerkte. 

Frederik Hendrik en Amalia van Solms gebruikten de kunst om hun hof een vorstelijk 

imago te geven. Kennis van kunst was daarom onontbeerlijk voor de hovelingen die belast 

waren met het uitvoeren van dit beleid. Huygens was geschoold op de gebieden die voor de 

stadhouder belangrijk waren. De vraag naar invloed is echter een andere. Het is niet 

waarschijnlijk dat Huygens als zelfstandig secretaris voor de stadhouder op pad ging om kunst 

voor hem aan te kopen. Uit dit onderzoek komt Van Campen naar voren als degene die belast 

was met het aansturen van de gekozen schilders en het controleren van de uitvoering. 

Daarnaast waren er anderen bij de artistieke projecten betrokken zoals Willem Frederik, 

Constantijn Huygens jr. en Pieter Post. Huygens’ taak bestond uit de procesbewaking, uit het 

corresponderen met mensen die op afstand werkten en uit het zo goed mogelijk van dit alles 

op de hoogte houden van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. 

 

In hoofdstuk 4 staat de autobiografie centraal die Huygens tussen 1629 en 1631 schreef. Zijn 

ideeën over de kunst die erin naar voren komen, worden bestudeerd in de context van de 

autobiografie in het geheel, en in relatie tot de literaire wereld waarin deze tekst is ontstaan. 

Dit is belangrijk, omdat deze passage, en vooral de zinnen over Rembrandt, vaak uit het 

document zijn gelicht zonder dat de literaire context ervan werd geschetst. Het genre 

hovelingenliteratuur is hiervoor belangrijk, net als contemporaine kunstliteratuur en de 

klassiek werken waarnaar Huygens im- en expliciet in zijn tekst verwijst. Aan de basis van het 

onderzoek ligt de bestudering van de autograaf die zich tegenwoordig in de Koninklijke 

Bibliotheek in Den Haag bevindt.  

 De passage over de schilderkunst wordt ingeleid met een uitleg over de plaats van het 

kunstonderwijs binnen de opvoeding. Huygens verraadt direct zijn belangrijkste bron: Plinius’ 

Naturalis historia. Daaruit ontleent hij de basis van zijn uiteenzetting: een hoveling moest over 

de schilderkunst, net als over de andere onderwerpen die in hofkringen een rol speelden, op 

gepaste wijze kunnen spreken. Het voorkomen van gezichtsverlies door een onkundige 

opmerking was zeer belangrijk. Om deze vaardigheid te verwerven, was kennis van de praktijk 

van het tekenen en schilderen noodzakelijk. Huygens was hierin door Hondius onderwezen en 

uit de voorbeelden die hij daarna geeft van de gebruikspraktijk, het uitdelen van tekeningen en 

schilderijtjes onder andere hooggeplaatste jongeren, blijkt steeds duidelijker hoe Huygens’ 

vaardigheden een sociaal doel dienden. Ten slotte schrijft hij uitgebreid over de schilders van 

zijn tijd, hij bespreekt achtereenvolgens vader en zoon De Gheyn, Goltzius, Cornelisz, Vroom 

en Porcellis, de landschapschilders, de historieschilders, Rubens, de portretschilders, 

Rembrandt en Lievens en ten slotte Torrentius. 
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 In grote lijn valt op dat Huygens schilders noemt wiens werk zeer zichtbaar was in de 

Haagse kringen waarin hij zich bewoog in de eerste drie decennia van de zeventiende eeuw. Zo 

was Huygens opgegroeid in de omgeving van vader en zoon De Gheyn. Het merendeel van de 

genoemde landschapschilders bewoog zich in de late jaren 1620 in Den Haag. Als 

‘Amsterdamse historieschilders’ somt Huygens schilders op met wie hij, of zijn vader, 

waarschijnlijk enkele jaren daarvoor te maken had gehad. Werk van de door hem genoemde 

Utrechtse historieschilders was zeer geliefd aan het hof van Frederik Hendrik en aan dat van 

Elisabeth Stuart. In zijn bespreking van de portretschilders behandelt Huygens Van Ravesteyn 

en Van Mierevelt met wiens werk hij van jongs af aan in aanraking was gekomen. Voor zijn 

beschrijving van Rembrandt en Lievens baseert hij zich op de ervaringen die hij opdeed tijdens 

een bezoek aan de schilders in hun studio en het daaruit voortvloeiende contact. Torrentius 

was in Den Haag in opspraak geraakt om vermeende blasfemische uitspraken en zelfs Frederik 

Hendrik had zich met deze zaak bemoeid.  

Huygens’ Mijn jeugd beschrijft de opvoeding van een zeventiende-eeuwse hoveling. 

Plinius’ Naturalis historia vormde Huygens’ denken en gaf hem het referentiekader voor de 

manier waarop hij over de schilderkunst schreef. Vanuit dit perspectief kijkt Huygens naar de 

schilders om zich heen en wijst hij op één schilder die in zijn ogen de klassieken overtrof: 

Rembrandt. Uit zijn beschrijving van Rubens blijkt bewondering voor veelzijdigheid van 

schilders. In navolging van Plinius dicht Huygens speciale waarde toe aan de 

portretschilderkunst. Deze was van belang om de herinnering aan het voorgeslacht te 

behouden wat een belangrijk element was in Huygens’ leven.  

 De tekst functioneert in een literaire traditie. De vaardigheid om op de juiste manier 

over de kunst – en over andere onderwerpen die aan het hof ter sprake kwamen – staat in de 

vroegmoderne hovelingenliteratuur centraal. Castiglione’s Il libro del cortegiano is daar een 

voorbeeld van. In de passage over de schilderkunst maakt Huygens een soort virtuele 

wandeling langs de pekken waar zijn mening over de schilderkunst is, of zou kunnen zijn 

gevraagd. Maar ook zijn er parallellen met de vroegmoderne kunstliteratuur te ontdekken. Zo 

haalt Huygens in zijn passage over Goltzius, impliciet, een anekdote aan over deze schilders 

die ook door Van Mander in zijn Schilder-boeck te lezen viel.  

In de bestudering van Huygens’ tekst vielen een aantal elementen op. Allereerst de 

wisselwerking tussen literaire traditie en alledaagse actualiteit. Huygens schrijft vanuit een 

klassiek idee dat men over de kunst moet kunnen spreken in een periode waarin de status van 

de kunst aanzienlijk steeg. Ook wijs ik op Huygens’ beschrijving van Rembrandt en Lievens. 

Zijn analyse van hun artistieke ontwikkeling is haarscherp en toont dat hij perfect zelf in staat 

was ontwikkelingen in de kunst te onderscheiden. Een opvallend detail dat uit het onderzoek 

naar de autograaf naar voren kwam, is dat Huygens pas op een later moment de namen van de 

Zuid-Nederlandse schilders invoegde, alleen Rubens en Brill worden in de oorspronkelijke 
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opzet genoemd. Andere bijzondere elementen in zijn autobiografie zijn dat Huygens’ graag 

vriendschappen met schilders zegt te onderhouden en dat hij aangeeft dat hij vindt dat 

kunstenaars hun oeuvre moeten beschrijven, lijsten moeten bijhouden van hun werk. Al deze 

elementen maken Huygens’ tekst uniek. 

 

Uit dit proefschrift komt een beeld naar voren van Constantijn Huygens als hoveling die zich 

op zeer pragmatische wijze profileerde als intellectueel, en, wanneer de situatie ernaar was, als 

kunstkenner. Als secretaris aan het hof van Oranje kwam zijn uitzonderlijke kunstkennis 

uitstekend van pas. Niet zozeer speelde Huygens daar een voortrekkersrol, meer moet hij 

worden gezien als ‘honette homme’, als ‘homo universalis’ die thuis was in alle kunsten en 

wetenschappen en op gepaste wijze zijn patroon diende. Hij volgde de hofconventies 

nauwsluitend en woonde in huizen die hij decoreerde met portretten van mensen onder wie 

hij zich graag bevond, of zou bevinden. Tijdens het Eerste Stadhouderloze tijdperk probeerde 

hij met alles wat in hem was zijn status als hoveling te behouden. Als telg uit een niet-adellijk 

geslacht trok Huygens alles uit de kast om de positie van zichzelf, en van zijn familie, te 

consolideren. Huygens’ kunstkennerschap was onderdeel van zijn sociale strategie.  




